
05/06/12 Infomedia ‑ Søgning

1/3sso.dmjx.dk/…/‑CSCO‑3p‑‑ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e203a0fc

Ud af tågen dukkede den store drøm
Ritzaus Bureau | 16.05.2010 | Side  | 414 ord | Artikel-id: e203a0fc    

Team Saxo Banks Chris Anker Sørensen vandt søndag 8. etape af Giro d'Italia, løbets første
bjergetape. - Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger han.

af Peter Trads, Ritzau

Blå bog på Chris Anker Sørensen er udsendt

---- ---- ---- ----

Chris Anker Sørensen vandt søndag sin største sejr til dato, da Team Saxo Banks danske klatrer
kørte først over stregen på 8. etape af Giro d'Italia, en bjergetape på 189 kilometer fra
Chianciano Terme til Terminillo.

Selvom hans første sejr som professionel, etapesejren i Dauphiné Libéré i 2008, altid vil stå som
noget specielt, så tøver han ikke med at udråbe søndagens sejr som en endnu større bedrift.

- Jeg er fantastisk lykkelig. Det er kæmpestort at vinde i så stort et løb. Det er en drøm, der går i
opfyldelse at vinde en etape i en af de tre store løb, siger han.

- Det er fantastisk især med den optakt, jeg har haft til Giroen. Det er altid dejligt at vinde, men det
er meget specielt efter lige at have siddet ude i seks-syv uger med et brækket kraveben, siger
han.

25-årige Chris Anker Sørensen styrtede på 7. etape af Katalonien Rundt den 27. marts og er først
for ganske nylig blevet helt klar. Han har været usikker på sin form, men har følt sig godt kørende
til træningen.

Søndag havde han så diamanter i benene og kom flot med i det tidlige udbrud, som holdt
sammen helt frem til den afsluttende stigning på 16,1 kilometer op til målet i Terminillo.

Han kunne mærke, at det kun var de jagtende favoritter, der ville kunne slå ham og ikke de andre
udbrydere.

- Man prøver at gå i boks. At lide så meget som muligt, bide smerten i sig og sige til sig selv, at
det hele er ovre lige rundt om det næste sving, siger Chris Anker Sørensen om kampen op mod
mål.

Danskeren dukkede ud af tågen på toppen af bjerget 30 sekunder før Simone Stortoni, mens
Damiano Cunego blev nummer seks som den første af de store kanoner.

- Jeg havde utrolig god hjælp fra følgebilen. Jeg tror ikke, at sportsdirektør Dan Frost og min
mekaniker Pascal kan snakke i morgen, så meget har de råbt på mig. Og det gjorde lige, at jeg
gav det sidste og bed lidt ekstra smerte i mig, siger han.

Målet for resten af Giroen bliver at hjælpe holdkammeraten Richie Porte til at forsvare den hvide
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ungdomstrøje. Og ellers se, om kræfterne rækker til at komme i udbrud igen.

- Jeg kommer ikke 100 procent godt forberedt ind til Giroen, så måske dør jeg lidt i den sidste
uge, men det må vi tage til den tid, siger han.

Alexandre Vinokourov forsvarede sin lyserøde førertrøje.

/ritzau/
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia.
Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingssystemer, som for eksempel
elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.

Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på
netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra
Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.


